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Nieuwsbrief Januari  

 

Beste ouders, verzorgers,  

 

Hierbij sturen wij u onze maandelijkse nieuwsbrief toe met daarin belangrijke 

data voor de komende periode en nieuwsberichten over de ontwikkelingen 

in en rondom de school. 

Kalender januari 2023  Kalender februari 2023 

7 jan Flessenactie OR 8 feb MR vergadering met CVB 

9 jan Vergadering leerlingenraad 20 feb Parro wordt opgezet om in 

te schrijven voor de 

oudergesprekken 

17 jan Luizencontrole 20 feb Bibliotheek bezoek groep 1-4 

20 jan Studiedag alle leerlingen vrij 24 feb Rapporten mee naar  huis 

23 jan Bibliotheek bezoek groep 5-

8 

27 feb Voorjaarsvakantie 

25 jan Start nationale 

voorleesdagen 

 

31 jan Schoolzwemmen groep 3-4-

6 

6 maart Deze week oudergesprekken 

Leerlingenraad 

Ook dit schooljaar is er weer een leerlingenraad. Zij zullen namens alle 

leerlingen de stem vertegenwoordigen voor de school. Samen met juf Alice 

zullen zij eens per 6 weken een leerlingenraadsvergadering hebben waarbij 

wordt gesproken over de dingen die bij hen leven en worden zij gevraagd 

mee te denken over het onderwijs, de school en het schoolplein.  

De leerlingenraad voor het schooljaar 2022-2023 bestaat uit 5 leerlingen, 

vanaf groep 3 t/m 8 zal er per groep 1 leerling vertegenwoordigd zijn in de 

leerlingenraad. De deelnemende leerlingen zijn: 

Groep 3 – Lars 

Groep 4 – Jordy 

Groep 6 – Lynn  

Groep 7 – Dies 

Groep 8 – Tim 
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EHBO cursus team Tormijn 

Woensdag 11 januari is er voor alle teamleden een ‘opfris’ cursus EHBO. Het is 

van belang om jaarlijks deze technieken en handelingen te herhalen.  

Studiedag 20 januari  

Op vrijdag 20 januari staat er wederom een studiedag gepland. Tijdens deze 

dag zullen wij samen met Willeke Evers van Primarum verder gaan werken 

aan onze visie en kernwaarden. Maar zeker ook als team terug kijken op een 

geslaagde mee praat avond met ouders die op 8 december heeft 

plaatsgevonden. Via deze weg willen wij de ouders nogmaals bedanken 

voor hun aanwezigheid en voor het meedenken tijdens die avond.  

Samenwerking Oqido en Kindcentrum 

Maandag 19 december heeft er een koffieochtend plaatsgevonden voor 

ouders van de peutergroep. Tijdens deze ochtend waren ook Janine Vogel 

en Sara Nijenhuis aanwezig. Zij zullen namens Oqido een versterking worden 

voor het kindcentrum. Met deze samenwerking is het mogelijk om de opvang 

verder te kunnen uitbereiden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Mocht u hier 

graag meer informatie over ontvangen dan brengen wij u graag in contact 

met de betreffende personen.  

Bibliotheek bezoek en Nationale voorleesdagen 

Vanaf woensdag 25 januari t/m zondag 4 februari zijn 

de nationale voorleesdagen.   

Voorlezen is van groot belang voor het opgroeiende 

kind. En dat hoeft helemaal niet lang te zijn. 

Onderzoek toont aan dat een kind met 15 minuten 

per dag al duizend nieuwe woorden per jaar leert. 

Ook leren ze in groep 3 makkelijker lezen.   

Van alle peuters en kleuters die regelmatig worden 

voorgelezen, is bij bijna 70 procent de woordenschat 

voldoende. Van de kleintjes die nooit worden 

voorgelezen, scoort maar 30 procent een voldoende.   

Het is dus belangrijk om samen met uw kind een leuk boek uit te zoeken en 

daarbij een fijn leesmoment te vinden.   

Ook de Tormijnschool schenkt hier uitgebreid aandacht aan. Woensdag 25 

januari worden de nationale voorleesdagen geopend door Lindsey uit groep 

8, de winnaar van de voorleeswedstrijd schooljaar 2022-2023 op de 

Tormijnschool. Donderdag 2 februari komt de burgemeester, de heer Joost 

van Oostrum, onze leerlingen voorlezen.  

Ook besteden we aandacht aan De week van de poëzie. Deze is van 26 

januari t/m 1 februari en valt binnen deze nationale voorleesdagen. We zullen 

tijdens deze week dus ook aandacht besteden aan het voorlezen van 

poëzie.  

 

  

https://www.ad.nl/binnenland/als-je-elke-dag-15-minuten-voorleest-leert-je-kind-per-jaar-1000-nieuwe-woorden~afbf04fa/
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=1723
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Bibliotheekbezoek;   

Alle groepen gaan dit jaar op biebbezoek. Hierbij gaan ze in de bieb 

rondneuzen om zo nieuwe informatie op te doen. We willen ze daarmee 

vertrouwd maken met de bieb en leren hoe ze boeken kunnen zoeken.  

Groep 6 t/m 8 gaat 23 januari op bezoek bij de bibliotheek. Ze gaan met 

“weg(wijs) in de bieb” aan de gang.    

Groep 1 t/m 4 gaat 20 februari op bezoek bij de bibliotheek. Zij hebben 

“warboel in de bieb”.   

Nieuwjaarsfeest 

Vrijdag 27 januari organiseren de leerlingen uit groep 6-7 en 8 een 

nieuwjaarsfeest. Hiervoor ontvangen alle ouders en leerlingen van groep 6-7 

en 8 na de kerstvakantie een uitnodiging. Noteert u deze datum alvast in uw 

agenda. Het feest zal zijn van 15:30 – 17:30 uur.  

Fijne feestdagen 

Namens het team wensen wij iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en 

gezond 2023 toe! 

 


